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Med betoning på stil
Den här spotlampan från Philips är praktisk i hemmet, och den
högkvalitativa LED-ljuskällan som ingår är otroligt energisnål. Njut av ett
naturligt ljus som du kan rikta vart du vill.
Hållbara belysningslösningar
• Energibesparande
• LED-lampa av hög kvalitet
• Lång livslängd på upp till 15 år
Särskilda egenskaper
• Lämplig för både vägg- och takinstallation
• Justerbart spothuvud
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Funktioner
Energibesparande

Lång livslängd

Vägg- och takinstallation

Den här lågenergilampan från Philips
förbrukar mindre energi än traditionella
ljuskällor; det sänker dina elkostnader
och är bra för miljön.

En ljuskälla att lita på. Philips LEDljuskällor erbjuder en extremt lång
livslängd på upp till 15 000 timmar
(motsvarar 15 år, beräknat på en
genomsnittlig användning på 3
timmar/dag med minst 13 000
tändningar/släckningar). Med Philips
LED-ljuskällor får du perfekt belysning
i hemmet utan att behöva bry dig om
underhåll och lampbyten.

Installera den här lampan som
vägglampa eller taklampa, precis som
du vill ha det.

LED-lampa av hög kvalitet

Rikta ljuset dit det behövs genom att
justera, rotera eller luta lampans
spothuvud.

Den integrerade LED-teknologin är en
unik Philips-lösning som gör att ljuset
tänds direkt, med optimalt ljusflöde
som får färgerna i ditt hem att se mer
levande ut.

Specifikationer
Design och finish
• Färg: krom
• Material: metall, glas
Extra funktion/tillbehör medföljer.
• Justerbart spothuvud: Ja
• Integrerad LED-belysning: Ja
Övrigt
• Särskilt utformad för: Vardagsrum och
sovrum
• Stil: Arv
• Typ: Spot
• EyeComfort: Nej

Justerbart spothuvud

Strömförbrukning
• Energieffektivitetsklass: A+
Produktens mått och vikt
• Höjd: 12,2 cm
• Längd: 70 cm
• Nettovikt: 1,045 kg
• Bredd: 19 cm
Service
• Garanti: 2 år

50244/11/E1
Tekniska specifikationer
• Livslängd upp till: 15 000 h
• Ljuskällan motsvarar en
standardglödlampas: 31 W
• Totalt ljusflöde för armatur: 1360 lm
• Lampteknologi: LED, 230 V
• Ljusfärg: varmvit
• Nätström: Intervall 220–240 V, 50–
60 Hz
• Dimbart armatur: Nej
• LED: Ja
• Antal lampor: 4
• Wattstyrka på medföljande lampa:
4.3 W
• IP-kod: IP20, skydd mot föremål
större än 12,5 mm, inget skydd mot
vatten
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• Skyddsklass: I - jordad
Förpackningens mått och vikt
• SAP EAN/UPC - Stycke:
8718696133040
• EAN/UPC - Hölje: 8718696221990
• Höjd: 72 cm
• SAP-nettovikt EAN (per del): 1,710 kg
• Vikt: 1,710 kg
• Nettovikt (per del): 1,045 kg
• SAP-höjd (per del): 720,000 mm
• SAP-längd (per del): 120,000 mm
• SAP-bredd (per del): 140,000 mm
• Bredd: 12 cm
• Längd: 14 cm
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